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Sneen er smeltet lige nu, og det kan give inspiration til at planlægge cykelture.
Det varer ikke længe før det er ideelt at cykle ved Middelhavet, og hvorfor ikke
starte sommerferieplanlægningen så småt op.
Frisk forårstur til Andalusien
Årets første sydeuropæiske cykelsafari går til Andalusien, allerede her sidst i
marts måned,hvor varmen er brudt igennem på de kanter. Der cykles mellem
Sevilla og Málaga gennem nationalparkerne ned mod Gibraltar. Se nærmere
program på www.cykelsafari.dk under G1. Tilmeldingsfrist er 1. februar.

Velo-City konference i Sevilla
Ugen før cykelturen er der cykelkonference i Sevilla (23.-25. marts). Byen vil
gerne præsentere for hele verden, at man har bygget 120 km cykelstier og har
fremragende bycykler. Se nærmere om bycyklerne på www.sevici.es
og program for konferencen på www.velo-city2011.com
Klassisk forårstur til Mallorca
Foråret har altid været et populært tidspunkt at cykle på Mallorca. Hertil kan man
nemt selv lave en spændende og billig tur, ved at finde fordelagtige flybilletter fx
hos AirBerlin og så købe vores glimrende turpakke P 4. Ved at bo på klostre og
små hoteller kan man sammensætte en billig frisk aktiv forårsferie. Jeg har lige
hjemskaffet nye Mallorca cykelkort.

VisitNordsjælland udgiver gratis kort for Nordsjælland
Den fremtidige markedsføring af Nordsjælland til turister er blevet samlet i
VisitNordsjælland (www.visitnordsjaelland.com ). Et nyt katalog blev præsenteret

i torsdags på Louisiana sammen med et nyt Nordsjællandskort med de nationale
og regionale cykelruter på. Cykeltemaet på kortet er lavet af Dansk Cykel Safari
og kortet uddeles gratis fra turistbureauerne. Du kan også få det med herfra, når
du bestiller andre varer - eller sendt alene mod betaling af forsendelsen.

Missing Link i Kongernes Nordsjælland
Til den første uddeling fra cykelfremmepuljen under Vejdirektoratet, havde vi for
Gribskov Kommune lavet ansøgning om penge til at etablere en cykelrute mellem
Arresø og Gribskov - The Missing Link - der kunne kæde nationalparken sammen.
Pengene blev bevilget og kommunen havde lovet restfinansiering (forudsætning
for at søge). Men nu har Gribskov Kommune droppet projektet grundet
besparelser. Det er jo ærgerligt, når man netop havde fået penge til det, og når
netop denne mangel på sammenhæng på tværs i den forhåbentlig kommende
nationalpark Kongernes Nordsjælland, er så tydelig.
Foredrag om cykelsafari 2011
Du er velkommen til at komme og se billeder fra sidste års tur i Umbrien og
Toscana samt høre om den nye tur til Marche i september 2011. Endelig tager vi
også en rundtur på Mallorca i billeder. Det foregår hos Foreningen Frie Fugle på
Nordre Fasanvej 199 1.th. tirsdag den 15. marts kl. 19.00. Tilmelding er
nødvendig og sendes til JE@Cykelsafari.dk senest den 11. marts. Vi byder på et
glas rødvin.
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